
KİŞİLERARASI, KÜLTÜRLERARASI, SİVİL VE SOSYAL BECERİLER

PROBLEM ÇÖZME

KENDİ HATALARINI TESPİT EDEBİLME BECERİSİ

ZAMAN YÖNETİMİ

GÖREVLERİN DÜZENLENMESİNDE DETAYLARA DİKKAT VE
ÖZERKLİK 

ÖĞRENME, UYUM VE ÖZERKLİK BECERİLERİ

Öğrenmeyi sürdürme ve devam ettirme, hem bireysel hem de gruplar halinde etkili
zaman ve bilgi yönetimi yoluyla kendi öğrenmesini organize etme becerisidir. Bu
yetenek, kendi kendine öğrenme süreçlerinin ve ihtiyaçlarının farkında olmayı, mevcut
fırsatları belirlemeyi ve başarılı bir şekilde öğrenmek için engellerin üstesinden gelme
becerisini içerir. Yeni bilgi ve becerilerin edinilmesi, üretilmesi ve özümsenmesinin
yanı sıra rehberlik kullanımını da içerir.

Bu kategori kişisel, kişilerarası ve kültürlerarası becerileri içerir. Her türlü etkileşim,
bireye sosyal hayatta, çalışma alanında ve işletmelerin büyük çoğunluğunda yer alma
imkanı vermek ve gerektiğinde çatışmaları çözme imkanı sunmak için önemlidir. Sivil
beceriler, bireyin sosyal ve siyasi kavramlar ve yapılar hakkında bilgi sahibi olmasına ve
demokratik ve aktif katılıma bağlılığına dayalı olarak toplumsal hayata aktif bir şekilde
katılmasını sağlar.

Bu beceri hedef odaklı düşünme anlamına gelir ve standart bir çözümün olmadığı
durumlarda harekete geçmenizi sağlar.

Bu, mevcut durumu inceleme, hatalar ortaya çıktığında bunları fark etme ve
düzeltmek için gerekenleri yapma cesaretine sahip olmak demektir.

Düzenlilik, mevcut zamanı verimli bir şekilde kullanarak bir görevin yerine
getirilmesinde gösterilen titizlik. 

Detaylara dikkat etmek, çabalarınızı görevleri hassasiyetle tamamlamaya
yöneltme becerisini ifade eder. Bu beceriyi geliştirmek sizi yaptığınız işte daha
verimli kılar, üretkenliğinizi artırır ve hata olasılığını en aza indirir. Detaylara dikkat
etmek genellikle iş kalitesinin artmasıyla bağlantılıdır. Bu nedenle, iş hedeflerinize
katkıda bulunacak çok şeyi olan bir beceridir. 
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ANA DİLDE İLETİŞİM 

YABANCI DİLDE İLETİŞİM

TEMEL MATEMATİK, BİLİM VE TEKNOLOJİ BECERİLERİ

Kavramları, düşünceleri, duyguları, gerçekleri ve görüşleri hem sözlü hem de yazılı
olarak (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ifade etme ve yorumlama ve tüm
kültürel ve sosyal bağlamlarda uygun ve yaratıcı bir şekilde dilsel olarak etkileşimde
bulunma becerisini temsil eder.

Genel olarak resmi dildeki temel iletişim becerilerine karşılık gelir: bu iletişim, kişinin
istek ve ihtiyaçlarına göre uygun sosyal ve kültürel bağlamlarda (eğitim ve mesleki
eğitimde, işyerinde, boş zamanlarında ve boş zamanlarında) hem sözlü hem de yazılı
olarak (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) kavramları, düşünceleri, duyguları,
gerçekleri ve görüşleri anlama, ifade etme ve yorumlama becerisine dayanır.
Arabuluculuk ve kültürlerarası anlayış gibi beceriler gerektirir. Bir bireyin üst düzey
becerileri, geldiği sosyal ve kültürel geçmişe, çevreye, ihtiyaçlarına ve/veya ilgi
alanlarına bağlı olarak 4 boyut (dinleme, konuşma, okuma, yazma) arasında ve birkaç
dil arasında değişir.

Matematiksel yeterlilik, günlük durumlara ilişkin bir dizi problemi çözmek amacıyla
matematiksel düşünceyi geliştirme ve uygulama becerisidir. Çeşitli derecelerde,
matematiksel düşünme türlerini (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunum yollarını
(formüller, modeller, yapılar, grafikler, çizelgeler) kullanma becerisi ve isteğini içerir.
Bilim alanındaki yetkinlik, doğal dünyayı açıklamak, soruları belirlemek ve kanıtlara
dayalı sonuçlar çıkarmak amacıyla bilgi ve metodolojileri kullanma becerisi ve
istekliliğini ifade eder. Teknoloji alanındaki yetkinlik, bu bilgi ve metodolojilerin insan
ihtiyaçlarına veya arzularına cevap olarak uygulanması olarak kabul edilir.



BİLGİSAYAR VE DİJİTAL BECERİLER

GİRİŞİMCİLİK VE İNİSYATİF

KÜLTÜREL İFADE

Dijital okuryazarlık, iş, eğlence ve iletişim dünyasında bilgi toplumu teknolojilerinin
(BTT) güvenli ve eleştirel kullanımını içerir. Bu beceriler, mantıklı ve eleştirel düşünme
yeteneği, bilgi yönetiminde yüksek yeterlilik ve iyi iletişim becerileri ile ilgilidir. En
temel BTT becerileri, bilgi edinmek, değerlendirmek, depolamak, üretmek, sunmak ve
değiş tokuş etmek için multimedya teknolojisinin kullanımını ve İnternet üzerinden
iletişim kurarak ağlarda yer almayı içerir.

Bu yetkinlikler, bireyin fikirlerini uygulamaya koyma becerisini ifade eder: yaratıcılık,
yenilikçilik, risk alma ve hedeflere ulaşmak amacıyla projeleri planlama ve yönetme
becerisi gibi. Bu, bireylere sadece günlük yaşamlarında değil, aynı zamanda işlerinde
de yardımcı olur, onları işlerinin bağlamının farkında yapar ve fırsatlardan
yararlanmalarını sağlar. Aynı zamanda sosyal veya ticari faaliyetler kuran veya bu
faaliyetlerde yer alan kişilerin ihtiyaç duyduğu daha spesifik becerilerin de temelini
oluşturur. Bu yetkinlik etik değerlerin farkındalığını içermeli ve iyi yönetişimi teşvik
etmelidir. 

Müzik, sanatsal yorumlama, edebiyat ve görsel sanatlar da dahil olmak üzere çeşitli
yollarla fikirlerin, deneyimlerin ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin
öneminin takdir edilmesini temsil eder.

STRATEJİK PLANLAMA 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME

STRES YÖNETİMİ 

MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME

MEKANSAL FARKINDALIK / ORYANTASYON

HAFIZA

Hafıza, bilgiyi edinmek, saklamak, muhafaza etmek ve daha sonra geri getirmek için
kullanılan süreçleri ifade eder. Hafızada yer alan üç ana süreç vardır: kodlama,
depolama ve geri getirme. Bu, insanların bilgileri kısa bir süre için depolamasına ve
görevleri tamamlamak, sorunları çözmek ve soruları yanıtlamak gibi eylemlerde
bulunmak için bu bilgileri manipüle etmesine olanak tanır. İnsan hafızası aynı
zamanda daha önce öğrenilen veya deneyimlenen bilgileri geri getirme becerisiyle de
ilgilidir. Bu yetkinlik, bir göreve odaklanmaya, dikkat dağıtıcı unsurları engellemeye ve
etrafınızda olup bitenlerden haberdar olmanıza yardımcı olduğu için iş yerinde son
derece değerli olabilir.

Eleştirel analiz, bağımsız düşünme, bağlama ve çevreye dayalı görelileştirme,
merkezden uzaklaşma ve mesafe koymayı içeren bir dizi bilişsel yetenektir. 

Bir bireyin disiplinli bir şekilde düşünme veya düşüncelerini gerçeklere ve kanıtlara
dayandırma yeteneğidir. Mantıksal düşünme becerileri, bir çözüm bulmak için bir
sorunu analiz ederken mantığı düşünme sürecine dahil etmek anlamına gelir.
Örneğin, mevcut tüm seçenekleri tartarak, gerçekleri ve rakamları kullanarak ve artı
ve eksilere dayalı önemli kararlar vererek aşamalı bir analiz gerektirir ve içerirler. Bu
tür bilgi işleme, yaratıcılığın yanı sıra karar vermeye de yardımcı olduğu için her türlü
işyeri ortamında faydalı ve sağlıklı olabilir.

Çevrenizdeki ortamı anlama ve onunla etkileşime girme yeteneğidir. Bu, insanların
engellere çarpmadan hareket etmelerine ve nesnelere düzgün bir şekilde uzanıp
etkileşime girmelerine olanak tanır. Bu yetkinlik, kişisel alanın korunması gibi sosyal
işlevleri etkilediği için sosyal bağlamlarda önemli olabilir. Ayrıca, işyerinde bilgi
alışverişi için çok önemli beceriler olan okuma ve yazma için de gereklidir.

Etkili stratejik planlamayı uygulama becerisi odaklanmayı sağlar ve daha iyi kararlar
alınmasına olanak tanır. Bu, zaman yönetimine dayalı küçük gerçekçi hedefler
belirleyerek, önceliklendirme yaparak ve mevcut performansı analiz ederek elde
edilir. Bu yetkinlik, hedeflerin belirlenmesine yardımcı olma, hangi eylemlerin
yapılması gerektiğine karar verme ve bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olma
becerisini içerir.

Dikkatli dinleme, konuşma ve okuma da dahil olmak üzere başkalarıyla etkili bir
şekilde fikir alışverişinde bulunma becerisini temsil eder.

İLETİŞİM BECERİLERİ

Bu yetkinlik, stresle başa çıkma ve stresli duruma neden olan şeye karşı sağlıklı
tepkiler geliştirme becerisi olarak tanımlanır. Sınırlar oluşturmak, dürüst beklentiler
geliştirmek veya kişiler arası çatışma durumlarında nasıl davranılacağını öğrenmek
stresle başa çıkmanın bazı kilit noktalarıdır. Başa çıkma becerilerinin eksikliği, kaygıya
bağlı zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Öte yandan, iyi ve gelişmiş başa
çıkma becerileri, çalışanın her türlü engelle yüzleşmesine olanak tanıyacak ve bu da
işyerinde büyük takdir görecektir.


